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НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ 

ОД 1. ЈАНУАРА 2014. 
- Предаја нове пореске пријаве искључиво електронским путем - 

 
Уторак 29.10.2013. године, 11 часова  
Велика сала Скупштине АП Војводине 

 
 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност 
полова, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Министарство финансија - Пореска управа, Привредна комора 
Војводине, Војвођански ИКТ кластер и Друштво за информатику Србије – 
ДИС организовали су скуп са темом: „Нови систем наплате пореза и 
доприноса по одбитку од 1. јануара 2014. - Предаја нове пореске пријаве 
искључиво електронским путем” у Новом Саду у Великој сали Скупштине АП 
Војводине у уторак 29.10.2013. године, са почетком у 11 часова. 

Скупом је председавало радно председништво у следећем саставу:  
1. Саша Дулић - помоћник директора Сектора за информационе и 

комуникационе технологије, Министарство за финансије-Пореска 
управа 

2. Весна Шибалија - Сектор за контролу, Министарство за финансије-
Пореска управа 

3. Др Милан Парошки – организатор 
4. Милан Шолаја – Војвођански ИКТ кластер 
5. Мр Драгомир Ђукић – члан Управног одбора Привредне коморе 

Војводине 
Модератор дискусије био је Др Милан Парошки. 
Скупу су присутвовали привредници, представници локалних 

самоуправа, компанија које се баве развојем и имплементацијом пословних 
софтвера и представници књиговодствених агенција из АП Војводине, 
укупно 160 представника из 94 организације.  

Скуп су поздравили и пожелели учесницима успешан рад Мирослав 
Васин, члан Владе Аутономне Покрајине Војводине и Покрајински секретар 
за привреду, запошљавање и равноправност полова и Миливој Вребалов, 
потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

У свом обраћању присутнима, Мирослав Васин се захвалио на  
одзиву позваним компанијама у тако великом броју, као и Министарству 
финансија, на доласку у Нови Сад. Нагласио је да удруживање ресурса и 
капацитета Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, Покрајинског секретаријата за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, Министарства финансија - Пореске управе, 
Привредне коморе Војводине, Војвођанског ИКТ кластера и Друштва за 
информатику Србије доприноси стабилизацији привреде наше Републике и 
омогућава благовремене припреме за примену нових прописа, тј. да 01. 
јануар 2014. године дочекамо спремни. На крају, свим присутнима пожелео 
је успешан рад у своје лично име и у име председника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, др Бојана Пајтића. 

Миливој Вребалов је нагласио да овај скуп доприноси модернизацији 
државне управе, што представља важан корак на путу европских 
интеграција, као и да је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, као 
највиши орган Покрајине, чврсто опредељена да подржи све реформе управе 
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и мере које је неопходно предузети на том путу. Поставио је питање, како се 
може дозволити да у данашње време највеће фирме у Србији буду и највећи 
порески дужници. Нагласио је да је неопходно доследно примењивати закон, 
на све једнако, без изузетка. Предложио је да се ускоро организује скуп на 
тему једнакости плаћања пореза.     

Саша Дулић, помоћник директора Пореске управе за информационе и 
комуникационе технологије са сарадницима представио је присутнима ново 
решење за наплату пореза и доприноса по одбитку, које је назвао „пројекат 
деценије”. Истакао је да су се сада у нашој земљи стекли сви техничко-
технолошки услови за његову имплементацију. Овај пројекат обухвата све 
исплате прихода, појединачне пријаве прихода и обједињену наплату, уз 
електронску подршку подношења пријава путем портала и одговарајућег 
рачунарског сервиса, након чега ће се вршити аутоматска обрада приспелих 
података. Најављеним променама фискалних форми везаних за порезе и 
доприносе по одбитку, 12 постојећих образаца се укида и замењује 
само једном новом пријавом, која ће се предавати искључиво 
електронски, уз употребу електронског квалификованог дигиталног 
сертификата. Планирано је да овај систем уђе у продукцију 
01.01.2014. године и да се оствари ажурност Пореске управе на дневном 
нивоу када сви подаци почну да стижу у дигиталној форми. Сходно томе, 
компаније које се баве израдом рачуноводствено - књиговодственог 
софтвера треба благовремено да припреме своје електронске апликације, 
како би њихови корисници спремно дочекали најављене промене. Због 
изузетно кратких рокова, неопходно је да се компаније и одговорни 
појединци што пре информишу о новом систему, и пре свега да обезбеде 
своје квалификоване дигиталне сертификате за одговорне особе, без којих 
од 1. јануара 2014. године неће моћи да пријаве своје порезе и доприносе. 
Привредна комора је припремила информативни портал 
www.poreskaprijava.rs на коме ће се наћи детаљне информације и 
спецификације, питања и одговори компанија у циљу квалитетне 
комуникације и обавештавања јавности. 

Саша Дулић је информисао присутне да: 
• порески обвезници  плаћају порезе и доприносе на око 250 

различитих уплатних рачуна зависно од територије и врсте 
плаћања; 

• порески обвезници извештавају ПУРС са више од 12 различитих 
образаца, што на годишњем нивоу износи преко 5,5 милиона 
образаца; 

• преко 65% шалтерског времена одлази на сервисирање овог 
пореског облика;  

• огромна већина грешака на стању дуга пореског обвезника настаје 
баш на овом пореском облику. 

Нова електронска пријава обухвата све исплате прихода код којих се 
обрачунавају и исплаћују порези и доприноси по одбитку: из радног и ван 
радног односа, ауторски хонорар, уговор о делу, дивиденде... 

Неопходно је да фирме омогуће export својих података у XML 
формату, прилагођен форми нове пријаве. Upload тог XML фајла ће 
се вршити на портал Пореске управе. 

До сада су се пријаве предавале „post festum”, а од 01.01.2014. 
године то више неће бити могуће. Основна разлика у односу на 
досадашњу праксу и начин пријављивања је да ће нова електронска 
пријава претходити исплати: плаћање ће моћи да се изврши 
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искључиво са позивом на број одобрења, кад се тај број добије од 
Пореске управе на основу претходно поднете пријаве. 

Саша Дулић је детаљно објаснио структуру електронске пријаве и 
значења појединих поља на пријави.  

На основу ЈМБГ Пореска управа ће установити место пребивалишта 
особе којој се врши исплата, и на тај начин ће распоредити средства на 
одговарајуће локалне самоуправе. Уместо ЈМБГ, могуће је за стране 
држављане унети и друге исправе. 

Унос нове електронске пријаве биће омогућен искључиво електронски, 
и то на три начина: 

• Портал - мануелни унос 
• Портал – upload XML фајла 
• Рачунарски сервис 
Рачунарски сервис ће у првој фази бити резервисан за фирме са 

великим бројем исплата, са више десетина хиљада редова у табели новог 
електронског обрасца (нпр. војска). 

Електронске пријаве ће моћи да подноси искључиво законски 
заступник директно без регистрације и/или овлашћено лице. 

Законски заступник са дигиталним сертификатом може на порталу да 
изврши пренос овлашћења на овлашћено лице; други начин за пренос 
овлашћења је класично попуњавање одговарајућег обрасца у филијали 
Пореске управе. Законски заступник може да овласти и више лица, нпр. ради 
замене у време годишњих одмора. Неопходно је водити рачуна о томе да 
дигитални сертификат искључиво важи за одређено лице.  

До сада је могла да се подноси и празна пријава, али то од 01.01.2014. 
године више неће бити могуће. Вршиће се валидација пријава и програм ће 
указивати на грешке све док се све грешке не исправе, па ће тек тада 
прихватити пријаву. Валидација је аутоматска у целости: синтаксна, 
идентификација, аутентикација, математичка (обрачунска) и логичка 
(семантичка). Резултат валидације ће бити запис о неисправности, код, опис 
и препорука за корекцију.  

Шифарник обухвата шифре за преко 200 врста прихода из каталога 
(исплате), у комбинацији са различитим врстама прималаца прихода, 
различитим врстама олакшица/субвенција за запошљавање и различитим 
статусом бенефицираног стажа. Шифра због тога има 9 карактера, и њихово 
значење је детаљно објашњено у корисничком упутству, које је објављено 
на порталу. 

Од 01.01.2014. биће немогуће да послодавац уплати нпр. само 
здравствено, али не и пензијско осигурање; новом пријавом се све 
уплаћује. Електронска пријава не покрива старе дугове, тачно је 
дефинисано на шта се пријава односи.  

За измену пријава из претходних година моћи ће да се користи 
електронска пријава PPP PS. 

На порталу www.poreskaprijava.rs су објављени сви релевантни 
документи, од којих су најважнији Правилник о пореској пријави за порез по 
одбитку (даље у тексту: Правилник), корисничко упутство, сет техничких 
упутстава за информатичаре, као и најчешће постављана питања и одговори. 
До сада су стигле многе сугестије за побољшање Правилника, па ће нова, 
коначна верзија Правилника бити објављена на порталу за неколико дана. 
Сви заинтересовани директно на порталу могу поставити питање, а mail 
адреса за контакт је: objedinjena.naplata@purs.gov.rs.  



4 
 

Др Милан Парошки је био модератор дискусије у којој је учествовало 
двадесетак учесника. Постављена су бројна питања, а представници 
Министарства финансија су давали одговоре. За нека од постављених 
питања која нису већ обухваћена Правилником и корисничким упутством, 
одговори ће бити објављени на порталу. 

Постављено је питање колико ће трансакција бити месечно и да ли је 
због тога проширен информациони систем. Одговор је био да ће сигурно 
постојати пикови за обраду података око 5. и 20. у месецу када се у 
државним органима исплаћују плате, али да је у току опсежна 
реконструкција data центра, којом су обухваћени напајање електричном 
енергијом, климатизација, веза са Телеком-ом... Моћни load balancer-и ће 
омогућити да не буде застоја у саобраћају. У плану је да се успостави 
disaster recovery локација у једној филијали, што ће спречити да овај систем 
стане, јер у том случају – нема исплате плата у Србији.   

Одговор је дат и на питање када стиже информација да је пријава 
неисправна. Објашњено је да постоје два нивоа валидације: први ниво, када 
се формално проверава да ли су унети сви обавезни подаци и други ниво – 
математичка провера. Информација о неисправној пријави ће стизати у 
реалном времену за пријаве које садрже неколико стотина редова, а за 
неколико минута за дуже пријаве. 

На питање да ли је могућа грешка у заокруживању приликом исплате 
на рате, одговорено је да је опис врсте прихода прецизно дефинисан 
шифарником, децимале се заокружују, а установљена је толеранција од 2 
динара, да не би због такве грешке настао проблем приликом подношења 
пријаве.  

Постављено је питање како ће се вршити провера уколико у 
централном регистру нема података о раднику. Одговор је био да ће свакако 
постојати контрола, која укључује и комуникацију са пореским обвезником. 

У вези питања о могућем загушењу система, представници Пореске 
управе су дали чврста уверавања да се то на новом порталу неће догодити. 

На питање да ли постоји могућност да се грешком изврши upload исте 
пријаве два пута, односно, која је процедура у том случају, одговорено је да 
се може користити институт измењене пореске пријаве у складу са законом, 
и то само два пута, па је зато неопходно са много више пажње подносити 
пријаве.   

Једно од постављених питања било је како се третирају олакшице (да 
ли можда као мултифункционална поља?). Објашњено је да 
мултифункционална поља нису везана за олакшице, него је све обухваћено 
шифарником. 

Представници Трезора су питали да ли и лична примања у Трезору 
може да обухвати јединствени шифарник, јер тамо већ постоји систем. 
Одговорено је да ће то питање бити решено у оквиру Министарства 
финансија, јер су и Трезор и Пореска управа у оквиру тог истог 
Министарства.  

На питање да ли ће бити омогућена проба, дат је одговор да ће бити 
доступан валидатор XML синтаксе, а за десетак дана и посебан „калкулатор” 
– форма која за једну изабрану шифру врсте прихода тачно показује како 
пријава треба да изгледа. 

Web-сервиси ће бити доступни после провере дигиталног сертификата, 
јер се на тај начин жели постићи да сви порески обвезници на време 
обезбеде квалификоване дигиталне сертификате за одговорне особе. У вези 
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рачунарског web-сервиса, поновљено је да неће бити објављен, него ће у 
првој фази бити доступан само великим корисницима.  

Присутни су такође информисани да у члану 3. Правилника постоји 
словна грешка, те би се могло погрешно протумачити да се ограничење 
односи на XML; та грешка ће бити коригована у новој верзији Правилника, 
која ће ускоро бити објављена.   

Постављено је питање у вези процене броја издатих сертификата. Дат 
је одговор да једна агенција са једним сертификатом може да подноси 
пријаве за више фирми, и да нема корелације „један на један” између броја 
фирми које подносе пријаву и броја издатих сертификата. 

За питање како ће нпр. у 2015. години да се подноси PPP пријава 
уколико не постоји списак радника, речено је да ће одговор бити објављен 
на порталу. Такође, сада није довољно разјашњен случај када једна особа 
ради код више послодаваца, али ће то бити обухваћено допуњеним 
корисничким упутством, које ће бити објављено на порталу. 

Присутни су информисани да је више фирми показало интерес за 
израду desktop клијентских апликација за претходну контролу пријава, и да 
апликације тог типа већ постоје у земљама у окружењу (нпр. у Црној Гори). 

 
Закључак плодне дискусије је да ће нови начин наплате пореза и 

доприноса по одбитку значајно повећати ефикасност целокупног система, а 
посебно извештавања о реализацији наплате пореза, што ће свакако 
допринети реалном планирању, фискалној одрживости, односно спровођењу 
дате фискалне политике у дужем временском периоду и смањењу дефицита 
буџета. Посебно је наглашено да је неопходно интензивније ангажовање, 
како државних органа, тако и привредних субјеката, на увођењу ИКТ које 
треба да допринесе конкуретности и продуктивности наше привреде на 
светском тржишту, а на тај начин и остваривању интереса друштва у целини. 

На крају се Милан Парошки захвалио свима који су му помогли у 
организацији овако великог скупа. 

 
Нови Сад, 29.10.2013. године 
Белешку сачинили: Весна Поповић и Милан Парошки 

 


